Aktiv Eiendomsmegling / Estator Eiendomsmegling AS / Brevikveien 4

Hvor drømmer
du om å bo?

Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling
Vi ble etablert i 1985 og er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i
antall formidlinger. Aktiv Eiendomsmegling tilbyr tjenester innen salg og kjøp av
bolig og fritidseiendom, utleievirksomhet, prosjektmegling og næringsmegling.
Vi får frem det beste i en bolig slik at den blir viktig for de riktige kjøperne.
Vi megler frem dine verdier.

Nordmenn bytter bolig cirka fire ganger i løpet av livet. Likevel er det svært få som
legger en langtidsplan for sin egen boligreise. Snakk med oss om boligen du ser
etter nå, og den du vil ha om 10 år – så kan vi tenke langsiktig sammen.

aktiv.no

6 rekkehus under oppføring
ca. 10 min. fra Vinterbro

Brevikveien 4 /
1455 Nordre
frogn

Harald Bjørgengen
Eiendomsmegler

Mobil
Email

94 14 62 83
Harald.Bjorgengen@aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling Follo
Torgveien 10
1400 Ski

Nøkkelinformasjon
fra 4 850 000 til 5 200
000 + omk.
Omkostninger: kr. 26.526,Entreprenør:
ABC Hus nøkkelferdig
bolig.
SE - graveservice AS
grunnarbeid.
Selger:
Global housing AS
Boligtype:
Rekkehus
Eierform:
Eierseksjon
Tomtetype:
Fellestomt
Tomteareal:
3146 m²
Bra:
118 m²
Oppdragsnr.:
20219008

BREVIKVEIEN 4 A - F

Pris:

Planlagt ferdigstillelse 1.kvartal 2022
Rekkehus med hele 4 soverom. og to bad. Satt opp av
kvalitetsleverandøren ABC - Hus. Dette er boligtype :TUVA 3M

Brevikveien 4

1

2

Brevikveien 4

Brevikveien 4

3

4

Brevikveien 4

Brevikveien 4

5

6

Brevikveien 4

Brevikveien 4

7

8

Brevikveien 4

BESKRIVELSE AV
PROSJEKTET
Prosjektet/selskapet/eiendommen
/beskrivelse av området
Brevikveien 4 A-F består av to
tremannsboliger i rekke.
Hele 118 kvm i bruksareal og med
god planløsning.
Plassert slik at man har gode lys og solforhold. Boligene har en åpen,
romslig stue og kjøkkenløsning, hele
4 soverom, 2 bad samt innvendig
sportsbod kombinert
vaskeromsløsning. Boligene er i sin
helhet satt opp av
kvalitetsleverandøren ABC - Hus.
Dette er boligtype: TUVA 3M.
Tuva hustype er moderne
funkisinspirerte hus med stilrene
linjer og mange fine detaljer.
Boligene inneholder en høy
standard og fremstår som moderne
og tidløse, med nøye planlagte
detaljer og materialvalg, hvor lite er
overlatt til tilfeldighetene. I tillegg til
innredninger kjøkken og bad følger
det med integrerte hvitevarer og
pipe og peis. Spesielt vil nevnes
mange store vinduer som gir mye
naturlig lys, og den ekstra
gode takhøyden i deler av 2. etasje.

carport ved å bestille dette utenom.
Det legges frem trekkerør fra eget
sikringskap slik man kan senere
legge opp til el - bil lading, denne
kostnaden tas eventuelt av kjøper.
Komplett nøkkelferdig bolig.Kjøkken
fra Drømmekjøkken. Grunnarbeidet
blir snarlig startet opp. Detaljer om
ferdigstillelse er beskrevet i vedlagt
salgsprospekt.

Brevikveien har beliggenhet ved Dal
i Frogn Kommune. Like ved
barneskole og barnehage. Trivelig
bomiljø med også andre
barnefamilier i området. Landlige
omgivelser, men likevel sentralt.
Gode bussforbindelser. Ca. 10
minutters kjøring til Vinterbro. Her
er stort kjøpesenter, og Tusenfryd
fornøyelsespark. Ved parken er det
også pendlerparkering med hyppige
bussforbindelser inn til bla.Oslo.
Mulig å ta seg inn til Oslo fra
Nesoddtangen med offentlig båt.
Nesodden har også butikker og
servicetilbud, samt idrettsaktiviteter
m.m.

Boligene bygges etter TEK 17 med
dens krav til byggeteknikk, isolasjon
og innemiljø.

Gåavstand til Brevik brygge hvor det
er bade - og fiskemuligheter. Gode
turmuligheter både på sommeren
og vinteren.
Det er ca. 15 minutters kjøring til
Drøbak og ca. 30 minutter med bil til
Oslo sentralbanestasjon.

Alle hus leveres med
Smarthusteknologi som standard.
Styr lys, varme og ventilasjon på en
enkel og brukervennlig måte - med
systemet Kardia Smart. Se
tilvalgbrosjyre for mer informasjon.
En familiebolig av høy kvalitet hvor
det bare er å flytte rett inn !
Det er mulig å få egen, platting samt

Forventet fremdrift
Det foreligger per 01.03.2021
rammetillatelse for oppføring av 7
boenheter på tomten.
Den 22.02.2021 ble det sendt
søknad om endring samt tillatelse
om igangsetting.
Igangsettingstillatelse forventes
innvilget innen april 2021 med

etterfølgende start av
grunnarbeider.
Selger tar sikte på at eiendommen
blir ferdigstilt innen 1. kvartal 2022,
men dette tidspunktet er foreløpig
og ikke bindende og utløser ikke
dagmulkt. Senest 30 dager før
ferdigstillelse av eiendommen skal
selger gi kjøper skriftlig melding om
endelig overtakelsesdato. Den
endelige datoen er bindende og
dagmulktsutløsende.
Selgers frist til å gjøre forbehold
(beskrevet i salgsprospekt)
gjeldende er innen 15.09.2021.
Beliggenhet
Brevikveien har beliggenhet ved Dal
i Frogn Kommune.
Dal skole og barnehage ligger
på gangavstand. Det er dessuten
kort avstand til Brevik brygge hvor
det er gode bade - og
fiskemuligheter. I området er det
gode turmuligheter både på
sommeren og vinteren.
Det er ca. 15 minutters kjøring til
Drøbak og ca. 10 minutter til
Vinterbrosenteret. I tillegg er det
kort vei til Nesodden med et rikt og
variert idretts- og kulturmiljø, på
Berger finner man fotballbane
(gress/kunstgress), skøytebane,
tennisbaner og idrettshall.
Det er ca. 30 minutter med bil til
Oslo sentralbanestasjon og ca. 20
minutter til Ski. Bussforbindelse til
Oslo og Nesoddtangen.
Pendlerparkering ved Tusenfryd
med gode bussforbindelser inn til
Oslo.
Adkomst
Se kartskisse
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BYGGEMÅTE OG STANDARD
Bygges etter byggeforskirft TEK 17.
Type fundamentering: Plate på
mark.
Oppbygging av utvendig vegg
Kledning
Utlekting for lufting av kledning
Vindtettplate og vindsperreduk
Bindingsverk 36x198mm
200mm mineralull.
Komplettering av innsiden av
utvendig vegg
Plastfolie som innvendig
diffusjonssperre
50mm utlekting med mineralull
Gipsplate

Yttertakkonstruksjon
Betongtakstein
Sløyfer og lekter for lufting under
takstein
Vindsperreduk
Impregnert trefiberplate, 18mm,
montert på overkant sperrer
Sperretak som bærende
takkonstruksjon
Det leveres stigetrinn på tak opp til
pipe Det leveres snøfanger på tak
Komplettering på innsiden av
yttertak
Mineralull 300mm
Dampsperre
Nedforingslekte
Gipsplate
Vinduer: 3 - lags energiglass.
Kledning leveres med et strøk hvit
grunning og fabrikkmalt med farge
iht. punkt 3 utvendig utforming.
Siste malingsstrøk på plassen er
ikke en del av leveransen og boligen
er ikke å anse som ferdig malt.
Siste strøk maling må påføres av
boligeier innen påfølgende
sommer.Materialene er behandlet
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på 3 sider. Etterbehandling av
baksiden på forkantbord,
vindskibord, og synlige kuttflater er
ikke en del av leveransen.
Impregnerte materialer leveres
umalt, eks. rekkverk og søyler, det
samme gjelder synlige
konstruksjonsmaterialer.
Inntegnet plate på mark/terasse på
bakkeplan er ikke en del av ABChus
sin leveranse, men kan kjøpes som
et tilvalg.
Dryppskjerming fungerer kun som
regnavstøtende og er ikke å anse
som en tett løsning. Kan også
kondensere ved vintertid.
Innvendig:
Sparkling og maling
Tak og vegger leveres sparklet og
malt. Det leveres listefritt mellom
tak og vegg, samt rundt takvinduer.
Se vedlagt leveransebeskrivelse for
mer detaljer.
Areal
1. etasje: 59m² BRA og 57m²
primærrom.
2. etasje: 59m² BRA
Totalt: 118 m² BRA og 116 m²
primærrom.
Primærrom: Alle rom med unntak av
teknisk skap.
Arealene er hentet fra
byggetegninger og det kan avvike
noe fra virkeligheten.
Tomt/tomteareal
Felles eiet tomt. Tomtens
grunnareal er 3146 m². Tomten vil
deles inn i eksklusiv bruksrett for
egen hage til hver seksjon. Størrelse
på hver hage er ikke fastsatt enda.
Øvrig vil være fellesareal.
Parkering
Oppstillingsplass for bil på
18 kvm x 2 for hvert hus. Det vil

være tilrettelagt med trekkrør fra
hver boenhet til parkeringsplass for
fremtidig elbil-lader.
Boder
Forbeholdt at man følger plan og
bygningsloven er det mulig å lage
utvendig bod i sammenheng med
der man har egen carport. Kostnad
og risiko med dette påhviler kjøper.
Utstyr
Alle hus leveres med
Smarthusteknologi som standard.
Styr lys, varme og ventilasjon på en
enkel og brukervennlig måte - med
systemet Kardia Smart. Se
tilvalgbrosjyre for mer informasjon.
Internett/TV
Det leveres trekkrør for tilkobling til
fiberkabel som er i området (Telenor
fiber).
Ventilasjon
Balansert ventilasjon med
varmegjennvinner
Tilvalg
Etter igangsetting vil det gis
bestillingsfrister for tilvalg og
endringer. Inngås kjøpsavtale etter
igangsetting er kjøper kjent med at
frister for tilvalg og endringer kan
være utløpt. Kjøper er oppfordret til
å ta forbehold i kjøpstilbudet
dersom prosjektet er igangsatt, og
kjøper har krav til tilvalg/endring
som kjøper forutsetter skal være
mulig å få levert av utbygger/selger.
Selger vil så langt det er mulig
forsøke å tilpasse kjøpere sine
ønsker og behov. Ta kontakt med
selger/megler for spørsmål og
ønsker. Alle endringseller
tilleggsarbeider skal avtales
skriftlig mellom partene og i avtalen
skal det redegjøre for pris og ev.
fristforlengelse som følge av
endringene. Det er en forutsetning
at endringene er i samsvar med
kravene som fremkommer av

gjeldende teknisk
forskrift.
Kjøper har ikke rett til å kreve
endringer og tilleggsarbeider som
ikke står i sammenheng med ytelser
som er avtalt, eller som i omfang
eller karakter skiller seg vesentlig fra
den avtale ytelsen eller er til hinder
for rasjonell gjennomføring av
byggearbeidene.
Selger er heller ikke forpliktet til å
utføre endringer eller
tilleggsarbeider
som vil føre til ulempe for selger
som ikke står i forhold til kjøpers
interesse i å kreve endringer eller
tilleggsarbeider.
Selger har rett til å ta seg betalt for
utarbeidelse av pristilbud, tegninger,
prosjektere løsninger mv. jf.
Bustadoppføringslova § 44.
Selger er uansett ikke forpliktet til å
utføre endringer eller
tilleggsarbeider som vil endre
vederlaget for den enkelte bolig
med mer enn 15 %, jf.
Bustadoppføringslova § 9.
Utomhusarealer
Uteomhusarealer leveres i hovedsak
grovplanert med stedelige masser.
Videre opparbeidelse og beplanting
besørges/bekostes av kjøper og
sameiet. Veiene innenfor tomten,
samt felles gangveier leveres med
grus.
Søppelstasjon blir etablert i
området som plassert på
situasjonsplan.
Det som på situasjonskartet og
visualiseringstegninger er vist som
vei og gangarealer og
parkeringsareal blir levert gruset.

Brevikveien 4
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ØKONOMI/BETALINGSBETIN
GELSER
Priser
Faste priser og etter "førstemann-tilmølla"-prinsippet..
10% av kjøpesummen innbetales 14
dager etter
innsendt reservasjonsskjema.
Brevikveien 4 A kr. 5 100 000,Brevikveien 4 B kr. 4 850 000,Brevikveien 4 C kr. 5 100 000,Brevikveien 4 D kr. 5 200 000,Brevikveien 4 E kr. 4 950 000,Brevikveien 4 F kr. 5 200 000,Omkostninger
kr 25 000,- (Dokumentavgift)*
kr 206,- (Panteattest kjøper)
kr 525,- (Tingl.gebyr
pantedokument)
kr 525,- (Tingl.gebyr skjøte)
Totale omk: kr 26 526,* Lave omkostninger ved kjøp av ny
bolig. Ved førstegangsoverdragelse
av ny bolig svares det kun
dokumentavgift av tomteverdien.
Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av
tomtens salgsverdi på
tinglysingstidspunktet for den
enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien
pr. bolig antatt å være ca. kr. 1000
000,Det tas forbehold om endring i
gebyrer,
tomteverdien og dokumentavgift på
tinglysingstidspunktet samt å kunne
endre priser på usolgte boliger.
Stipulerte felleskostnader
Felleskostnader vil avhenge av
hvilke tjenester sameiet ønsker
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utført i felles regi, og fordeles iht.
sameiebrøk. Felleskostnadene skal
dekke bl.a. vedlikehold fellesarealer,
snømåking, felles anlegg for
borrevann og renseanlegg.
Kommunale avgifter
Helårsrenovasjon for 240 liter i år
2020 var kr 2633,-.
Event. feiegebyr etc. komme
rutenom.
Eiendomskatt kommer utenom
Eiendomsskatt
Det er eiendomskatt i Frogn
Kommune
Oppgjør
Selger kan velge å stille garanti etter
bustadoppføringslova § 47 som
sikkerhet for
forskuddsinnbetalingen. Dette
innebærer at utbygger kan
disponere forskuddsinnbetalingen
fra kjøper fra det tidspunkt
garantien foreligger. Eventuelle
renter av forskuddsbeløpet tilfaller
kjøper frem til garanti er stilt og til
selger etter at garantien er stilt.
Dersom selger ikke velger å stille
garanti vil forskuddsbetalingen bero
på meglers klientkonto inntil skjøte
er tinglyst på kjøper.
Betaling for ev. endrings- og/eller
tilleggsarbeider bestilt gjennom
faktureres enten direkte fra ABC Hus (er ikke helt bestemt enda)
eller fra selger når vedkommende
endrings- og/eller tilleggsarbeid er
utført. Dersom forfall på faktura er
forut for overtakelse, må selger
stille garanti i henhold til
bustadoppføringslova § 47.
Før noen del av kjøpesum blir
utbetalt selger må hjemmel til
leiligheten være overført kjøper, jf.
bustadoppføringslova §46.

Budgivning
Alle bud/kjøpsbekreftelser skal
inngis skriftlig til megler. Benytt
TryggBudgivning for å registrere ditt
bud elektronisk. Dette er en enkel og
sikker løsning som lar deg signere
budet elektronisk ved hjelp av
BankID. Kontakt megler for mer
informasjon.
Et bud er bindende for budgiver når
budet er kommet til selgers
kunnskap. Selger står fritt til å
akseptere eller forkaste enhver
kjøpsbekreftelse.
Ved aksept av bud anses bindende
avtale om kjøp som inngått. Avtalen
inngås på bakgrunn av opplysninger
i salgsoppgave med vedlegg og
eventuelle forbehold i bud.
Salgsoppgave med vedlegg og
akseptbrev fungerer som
midlertidig kontrakt inntil
kjøpekontrakt er utarbeidet og
signert.

SAMEIET/FORRETNINGSFØR
ER
Velforening
Dersom en rasjonell forvaltning av
fellesareal eller offentlig myndighet
krever det, kan selger etablere
velforening eller lignende som
kjøper og/eller eierseksjonssameiet
skal være medlem av. Kostnadene
ved forvaltning av slikt fellesareal vil
bli fordelt på medlemmene.
Seksjonering/vedtekter
Vedtekter vil være ferdig utarbeidet
innen prosjektet er ferdigstilt i sin
helhet. Det tas forbehold om
endringer i vedlagt skisse som viser
fordeling av uteareal.
Eierbrøk i sameiet er enda ikke
fastsatt.
Dyrehold
Tillatt.
Utleie
Seksjonen kan leies ut.

Forsikring
Hele byggeprosjektet vil bli
fullverdiforsikret frem til
overtakelse. Forsikringen gjelder
også materialer som er tilført
leiligheten, jf. bustadoppføringslova
§ 13 siste ledd. Ved brann- eller
annet skadetilfelle tilfaller
erstatningssummen selger, som
snarest mulig plikter å gjenopprette
skaden.
Hver seksjon tegner egen
bygningsforsikring. Etter
overtakelse skal seksjonseieren
holde bygningen forsikret til en hver
tid. Felles bygningsforsikring kan
inngås om sameiet skulle ønske
dette.
Pengeheftelser
Leiligheten leveres fri for
pengeheftelser med unntak av
panterett til fordel for sameiet i
henhold til Eierseksjonsloven § 31.
Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.

OFFENTLIGE FORHOLD
Eiendommens betegnelse
Gnr.48, bnr. 131, snr. 1, 2, 3, 4, 5 ,6
Vei/vann/avløp
Privat vei ut til offentlig vei. Privat
vann og avløp. Privat vanntilførsel,
og eget privat renseanlegg. Det
utarbeides egen avtale med
tilhørende vedtekter for regulering
og fordeling av kostnader for drift
av privat vanntilførsel og
renseanlegg. Det vil bli inngått
sameieavtale mellom Brevikveien 2
og Brevikveien 4.
Servitutter/rettigheter/forpliktelser
Leiligheten overtas med påhvilende
servitutter mv. Kopi av grunnboken
følger med som vedlegg. Utskrift av
tinglyste servitutter kan fås ved
henvendelse til megler. I tillegg
aksepter kjøper at det på leiligheten
kan påheftes servitutter/erklæringer
som måtte bli påkrevd av offentlig
myndighet, deriblant erklæring som

regulerer drift og vedlikehold av
fellesområder, og drift og
vedlikehold av energi nettverk m.m.
Formuesverdi
Likningsverdi fastsettes etter
ferdigstillelse i forbindelse med
første likningsoppgjør.
Likningsverdien fastsettes med
utgangspunkt i en kvadratmeterpris
som årlig bestemmes av Statistisk
Sentralbyrå. Likningsverdien for
primærboliger (der boligeier er
folkeregistrert per 1. januar) og
sekundærboliger (alle andre boliger
man måtte eie) fastsettes etter
forskjellige brøker. For mer
informasjon se
www.skatteetaten.no.

profesjonell/investor, eller når
leiligheten er ferdigstilt. I slike
tilfeller vil handelen i hovedsak
reguleres av avhendingslova.
Selger kan velge å selge etter
Bustadsoppføringslova.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses
på ny eier.
Forbehold
Selger tar følgende forbehold for
gjennomføring av Kjøpekontrakten:

Et tilfredsstillende forhåndssalg
(minimum 50% av prosjektets totale
salgsverdi er solgt, herunder kr
15.200.000).

Reguleringsmessige forhold
Tomten er regulert til bolig.
Reguleringskart med bestemmelser
er vedlagt i prospektet.

At rammetillatelser og
igangsettelsestillatelser, i samsvar
med selgers foreliggende planer for
eiendommen, blir gitt.

Offentlige forbehold
Kjøper aksepterer at det på
eiendommen kan påheftes
servitutter/erklæringer som måtte
bli påkrevd av offentlig myndighet,
deriblant erklæring som regulerer
drift og vedlikehold av
fellesområder, og drift og
vedlikehold av energi nettverk m.m.

Selgers byggelån blir innvilget og
åpnet.

Konsesjon/odel
Dersom det kreves egenerklæring
for konsesjonsfrihet må kjøpere
fylle ut dette og sende inn til
Kommunen med bistand av megler.

AVTALEMESSIGE FORHOLD
Salgsbetingelser
Ved salg til forbruker selges
leilighetene iht.
bustadoppføringslova.
Prosjektet retter seg mot forbrukere
som ønsker å erverve bolig til eget
bruk. Bustadoppføringslova
kommer ikke til anvendelse der
kjøper anses som

Dersom det inntreffer forhold, eller
det er grunn til å anta at slike
forhold vil inntreffe, som medfører
at selger ikke finner det forsvarlig å
iverksette byggearbeidene.
Eksempler på slike forhold er prisfall
i boligmarkedet, reduserte
muligheter til å få byggelån,
uforutsette offentlige krav etc.
Selgers frist for å gjøre forbehold
gjeldende er 15.09.2021. selger er
bundet av Kjøpekontrakten dersom
det innen denne fristen ikke er sendt
skriftlig og saklig begrunnet
melding til kjøper om at forbehold
gjøres gjeldende.
Dersom Selger gjør forbehold
gjeldende, gjelder følgende:
Denne Kjøpekontrakt bortfaller med
den virkning at ingen av partene kan
gjøre krav gjeldende mot den annen
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part på grunnlag av kontraktens
bestemmelser.
Beløp som kjøper har innbetalt skal
uten ugrunnet opphold tilbakeføres
til Kjøper inkl. opptjente renter.
Kjøper kan kansellere inngått
kjøpekontrakt dersom ikke
byggearbeidene er igangsatt per
15.09.2021. Dersom kjøper benytter
retten til å kansellere vil
konsekvensene være tilsvarende
som nevnt over, at selger gjør
forbehold gjeldende. Partene har for
øvrig intet krav overfor hverandre.
Ekstraordinært forbehold: På grunn
av smittefare og smitteverntiltak
iverksatt
i forbindelse med corona-pandemie
er igangsetting/fremdrift/
ferdigstilling av prosjektet usikker.
Utbygger/selger tar derfor forbehold
om endring av alle tidspunkter for
igangsetting/fremdrift/ferdigstilling/
overtakelse i salgsprospekt,
kjøpekontrakt og annen
salgsdokumentasjon inntil
smittefaren,
smitteverntiltakene og virkningene
av disse er avklart for
utbygger/selger.
Øvrige forbehold
Selger tar forbehold om endringer i
forhold til opplysninger gitt i
salgsoppgaven og teknisk
beskrivelse med hensyn til
konstruksjon og materialvalg,
fargevalg og arkitektoniske
løsninger, herunder bl.a. mindre
endringer av planløsninger. Det tas
spesielt forbehold om endringer og
justeringer som er hensiktsmessige
og nødvendige for plassering av
sjakter og kanaler, herunder
innkassinger av kanaler/føringer
som ikke er vist på tegningene.
Eventuelle endringer skal ikke
forringe kvaliteten på leiligheten.
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Kjøper er forpliktet til å godta de
endringer for leiligheten som måtte
følge av eventuelle krav satt av
kommune eller annen offentlig
myndighet.
Plantegninger og illustrasjoner som
viser ulike innredningsløsninger er
ment som illustrasjoner for mulige
løsninger og inngår ikke i
standardleveransen. Tegningene i
prospektet bør ikke benyttes som
grunnlag for nøyaktig
møbelbestilling, både fordi
endringer vil kunne forekomme og
fordi målestokkavvik vil kunne
forekomme ved trykking/kopiering.
Om det blir nødvendig å
gjennomføre vesentlige endringer ut
over de forannevnte, plikter selger å
varsle kjøper om endringene uten
ugrunnet opphold.
Endringer i lov eller forskrift, nye
offentligrettslige krav eller vedtak
som regulerer forhold knyttet til
selgers ytelse, er kjøpers ansvar
med mindre selger ved
avtaleinngåelse var kjent med, eller
burde være kjent med endringene.
Ev. økte kostnader dekkes av kjøper.
Slike kostnader vil medføre en
tilsvarende økning i det avtalte
vederlaget for kjøper. Selger skal
uten ugrunnet opphold varsle kjøper
om endringene og de konsekvenser
dette innebærer.
Selger forbeholder seg retten til å
endre priser og betingelser for alle
usolgte enheter uten forutgående
varsel til øvrige kjøpere. Videre tas
forbehold om å leie ut usolgte
enheter.
Garantier
Straks etter avtaleinngåelse skal
selger stille garanti for oppfyllelse
av sine forpliktelser etter avtalen, jf.
bustadoppføringslova. § 12.
Dersom selger har tatt forbehold
skal garanti stilles straks etter at

forbeholdene er bortfalt.
Garantien er pålydende 3 % av
kjøpesum i byggeperioden frem til
overtakelse. Beløpet økes deretter til
5 % av kjøpesummen og gjelder i
fem år etter overtakelse.
Garantien gjelder som sikkerhet
både for selve leiligheten, og for
ideell andel i fellesareal, utvendige
arealer, ev. parkeringskjeller,
herunder ferdigstillelsen av disse.
Dersom garanti ikke stilles straks
etter avtaleinngåelse kan kjøper
holde tilbake alt vederlag inntil det
er dokumentert at garanti er stilt.
Dersom det er tatt forbehold og
garanti ikke stilles straks etter at
forbeholdene er bortfalt, eller
byggearbeidene igangsettes, gis
kjøper en særskilt hevingsadgang.
Kjøper kan da varsle selger skriftlig
om at de ønsker å benytte seg av
hevingsadgangen. Selger må gis en
frist på minimum ti virkedager for å
bringe forholdet i orden.
Kjøpers betalingsplikt inntrer ikke
før det er stilt garanti etter
bustadoppføringslova § 12. Dersom
selger har tatt forbehold inntrer
betalingsplikten for ev. forskudd
selv om garanti ikke er stilt.
Selger vil ikke få instruksjonsrett
over midlene før garanti etter
bustadoppføringslova § 47 er stilt.
Dersom selger ikke velger å stille
garanti vil forskuddsbetalingen bero
på meglers klientkonto inntil skjøte
er tinglyst. Eventuelle renter av
forskuddsbeløpet tilfaller kjøper
frem til garanti er stilt og til selger
etter at garantien er stilt.
Kjøpekontrakt
Kjøpekontrakt må signeres straks
etter avtaleinngåelse.

Skjøtet
Dersom annet ikke avtales, sendes
skjøte/hjemmelsdokument for
tinglysing i etterkant av overtakelse.

Salg av kontraktsposisjon
Kontraktsposisjonen kan
videreselges under forutsetning av
at selger får dokumentasjon på at
ny kjøper trer inn i kontrakten med
de samme rettigheter og
forpliktelser som opprinnelige
kjøper. Det må også fremlegges
tilfredsstillende
finansieringsbekreftelse. Videresalg
før selgers forbehold er avklart vil
ikke bli akseptert. Ved videresalg
påløper et administrasjonsgebyr
med kr 40 000,- inkl. mva. Kjøper
kan ikke benytte
boligprosjektets markedsmateriell i
ev. markedsføring for transport av
kjøpekontrakt uten selgers
samtykke.
Avbestilling
Kjøper kan avbestille ytelsen eller
deler av denne, jf.
bustadoppføringslova §§ 52-54.
Ved avbestilling før
igangsettingstillatelse er innvilget
påløper et avbestillingsgebyr på kr.
30.000,-. Ved avbestilling etter
innvilgelse av igangsettingstillatelse
påløper et avbestillingsgebyr på 10
% av total kontraktssum (inkl. mva.).

GENERELL INFORMASJON
Kjøpers undersøkelsesplikt
Leiligheten skal være i samsvar
med krav stilt i lov eller i medhold av
lov og som er gjeldende på
tidspunktet for søknad om
rammetillatelse.
Leiligheten kan ha mangel dersom
kjøper ikke får opplysning om
forhold som selger kjente eller
måtte kjenne til, og som kjøper
hadde grunn til å regne med å få.
Tilsvarende gjelder dersom

leiligheten ikke svarer til opplysning
som er gitt i annonse, salgsoppgave
eller annen markedsføring på vegne
av selger. Dette gjelder likevel bare
dersom man kan gå ut fra at
opplysningen har innvirket på
avtalen og at opplysningen ikke er
rettet i tide på en tydelig måte.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som
mangel, forhold kjøper kjente eller
burde blitt kjent med før
avtaleinngåelsen.
Kjøper har selv ansvaret for å sette
seg inn i salgsoppgaven med
vedlegg, reguleringsplaner, øvrig
beskrivelse og annen
dokumentasjon som kjøper har fått
tilgang til. Dersom
utfyllende/supplerende
opplysninger er ønskelig, bes kjøper
henvende seg til megler. Det
presiseres at det er viktig at slike
avklaringer finner sted før bindende
avtale om kjøp inngås.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som
mangel, forhold ved leiligheten
kjøper kjente eller burde blitt kjent
med før avtaleinngåelsen. Det vises
for øvrig til bustadoppføringslova
kap. IV.
Lov om hvitvasking
Megler har plikt til å gjennomføre
kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar
til at megler får gjennomført
kundetiltak og dette fører til at
transaksjonen ikke kan
gjennomføres eller blir forsinket,
misligholder kjøper avtalen. Etter 30
dager er misligholdet vesentlig.
Dette gir selger rett til å heve og
gjennomføre dekningssalg for
kjøpers regning.

Vederlag og rett til dekning av
utlegg
I forbindelse med salg av dette
prosjektet er avtalen om
vederlag mellom selger og
megler: Provisjon kr 35.000,- per
enhet,
Tilretteleggingshonorar
kr 21 000,- for hele prosjektet,
Markedspakke 14 700,- for hele
prosjektet, og kr. 5 400,pr. oppgjør.
Megler har rett til å få
dekket sine utlegg i forbindelse med
salg av eiendommen.
Finansiering
Aktiv Eiendomsmegling/Estator
Eiendomsmegling AS har avtale
med Askim & Spydeberg
Sparebank om formidling av
finansielle tjenester. Ta kontakt
med oppdragsansvarlig for et
uforpliktende tilbud.
Selge bolig
Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis
verdivurdering for kjøpere i
prosjektet. Ta kontakt så kommer
vi på en befaring. Sett inn
kontaktinformasjon til megler.
Salgsoppgave
Salgsoppgaven er opprettet
12.03.2021 og utformet iht. lov om
eiendomsmegling av 29.06.2007.

Informasjon om meglerforetaket
Estator Eiendomsmegling AS
Torgveien 10, 1400 Ski
Organisasjonsnummer: 987954337
Harald Bjørgengen
Eiendomsmegler
Tlf: 94 14 62 83
E-post: Harald.Bjorgengen@aktiv.no

Energimerking
Vedlagt attest i prospektet,
oppvarmingskarakter ligger i
virkeligheten et sted mellom rød og
orange siden det er vedovn.
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Brevikveien 4E
Aldersfordeling

Oslo Gardermoen

1 t 2 min

Skoler
Dal skole (1-7 kl.)
86 elever, 7 klasser

3 min
0.2 km

Seiersten ungdomsskole (8-10 kl....
386 elever, 14 klasser

14 min
11.5 km

Drøbak Montessori Ungdomsskole (...
60 elever, 3 klasser

18 min
13.2 km

Frogn videregående skole
426 elever

9 min
7.4 km

Nesodden videregående skole
750 elever

13 min
11.5 km

Aldersfordeling barn (0-18 år)

24% i barnehagealder
39% 6-12 år
20% 13-15 år
17% 16-18 år

16.5 %
20.1 %
17.3 %

18 min
15.4 km

6.9 %
7.8 %
7.2 %

Oppegård stasjon
Linje L2, L2x

18.7 %
15.4 %
21.5 %

1 min
0.1 km
11.8 %
13.8 %
15.2 %

Dal skole
Linje 561, 570

46.1 %
43 %
38.9 %

Offentlig transport

Barn

Ungdom

Unge voksne

Voksne

Eldre

(0-12 år)

(13-18 år)

(19-34 år)

(35-64 år)

(over 65 år)

Område

Personer

Husholdninger

Grunnkrets: Dal

508

215

Kommune: Frogn

15 761

6 895

Norge

5 328 198

2 398 736

Barnehager
Dal barnehage (1-6 år)
34 barn, 2 avdelinger

2 min
0.2 km

Haslerud Natur-Familiebarnehage (1-...
10 barn

7 min
3.9 km

Dagligvare
Kiwi Kirkekrysset

7 min

Coop Extra Nesset
PostNord, søndagsåpent

9 min
7.6 km

Sport
Dal skole-Balløkke
Ballspill

3 min
0.2 km

Dalbanen fotballbane
Fotball

14 min
1.1 km

Orange Studio

12 min

SportSenter1 Vinterbro Senter

12 min

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data
basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Aktiv Follo kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk
Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021
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Perspektivtegning: 60/1/3 Kjøkken - Alternativ - 3
Prosjekt: 8000-01-967

MERK: Tegningen er bare retningsgivende.

Skrevet ut: 17.12.2020

Vår ref:

Side:1 (1)

Plantegning: 60/1/3 Kjøkken - Alternativ - 3
Prosjekt: 8000-01-967

Skrevet ut: 17.12.2020
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Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas

Vår ref:

Side:1 (1)

Skrevet ut: 17.12.2020
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Oppriss: 60/1/3 Kjøkken - Alternativ - 3
Prosjekt: 8000-01-967
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Skala: Tilpasset ramme
MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas

Vår ref:

Side:1 (1)

Oppriss: 60/1/3 Kjøkken - Alternativ - 3
Prosjekt: 8000-01-967

Skrevet ut: 17.12.2020
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Skala: Tilpasset ramme
MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas

Vår ref:

Side:1 (1)

Benkeplateskjema: 60/1/3 Kjøkken - Alternativ - 3
Prosjekt: 8000-01-967

Skrevet ut: 17.12.2020
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ABChus AS

Kveldroveien 7,
1407 VINTERBRO
Telefon: 46417372 Fax:
Organisasjonsnr.:
Vår ref:
MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB: Kontrollmål må foretas

Drømmekjøkkenet laminat std 2020-4 NO
Benkeplater
Laminat type

:Laminat rett ABS-kant
:2134

8000.01.967
Telefon
Fax
Tlf.priv.
Mobil
Side:1 (4)

LEVERANSEBESKRIVELSE

TUVA 3M
2020, RETTVENDT
NØKKELFERDIG

Rev.dato: 02.10.2020
Versjon nr.: 1.3

-1-

TUVA 3M

Alle produktbilder er ment som illustrasjoner og
kan avvike fra faktisk produkt.

-2-

Innholdsfortegnelse
Generelt
Betongarbeid
Utvendig utforming
Vindu og ytterdør
Bjelkelag og etaskjeskiller
Innvendige overflater
Trapp		
Kjøkken og garderobe
Bad 		
Energi
Teknisk (ventilasjon og smarthus)
Rørlegger
Elektro
Carport, garasjeport
Byggvask
Veggfarger innvendig
Sammendrag
Presiseringer
Kundeuttrekkskjema
Fargekart og møbelplan
Kjøkkentegninger
Elektro
Rørlegger
Romskjema

ABChus står ansvarlig for materiell, arbeid
og garanti.
Kunden står ansvarlig for materiell, arbeid og
garanti.
-3-

5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
10
15
16
20
22
24
26
28

1. Generelt
Byggesak
Rigg og drift
Byggestrøm
Oppmåling og utstikking
Uavhengig kontroll

2. Betongarbeid
Fundamentering
Type fundamentering

Plate på mark

3. Utvendig utforming
Yttervegg
Kledningstype

Liggende dobbelfals

Utvendig behandling

Fabrikkmalt 1-strøk

Farge utvendig behandling

Dempet Sort (NCS S8500-N)

Yttertak
Type tekking

Papptekking

Papptekking farge

Grå

Takrenne og nedløp farge

Sølv

Bordtakbeslag farge

Sort

Israftbeslag farge

Sort

Veranda og terrasse
Treplatting utenfor hoveddør
Markterrasse
Sportsbod

-4-

4. Vindu og ytterdør
Vinduer og terrassedør
Type vinduer og terrasedør

3-lags energiglass m/alubekledning

Farge vindu innvendig

NCS S0500-N (Klassisk hvit)

Farge vindu utvendig

RAL 9010 (Hvit)

Farge vannbrettbeslag

RAL 9011 (Sort)

Sprosser

Ingen

Ytterdør
Ytterdør
Type ytterdør

Hoveddør med klart glass

Farge ytterdør - innside

Bomull

Farge ytterdør - utside

Bomull

Glass på ytterdør

Klart

5. Bjelkelag og etasjeskiller
Bjelkelag og etasjeskille over hovedetasje

6. Innvendige overflater
Gulv
Gulvoverflate
Type gulv

Parkett

Type parkett

Lys hvitpigmentert 3-stav

Vegg og tak
Vegg- og takoverflate
Type veggoverflate

Gips

Type takoverflate

Gips

Overflatebehandling
Sparkling og maling
-5-

Flis
Fliser iht. romskjema
Type flis i entré

60x60 cm (Lys grå)

Listverk
Listverk og foring
Type listverk

Slett

Listefritt tak/vegg

Innerdør
Innerdører
Type innerdør

Slett med dempelist

Demplist - alle innerdører

7. Trapp
Innvendig trapp
Type innvendig trapp

Hvitmalt furutrapp med åpne trinn

Farge håndløper

Hvit

Farge trinn

Hvitmalt furu

8. Kjøkken og garderobe
Kjøkken
Garderobe
Endringer til punkt 8

Se kjøkken og vaskeromsinnredning lenger bak i leveransebeskrivelsen

9. Bad
Innredninger bad (iht. romskjema)
Dusjhjørne

-6-

10. Energi
Pipe og ildsted
Pipe
Type pipe

Stål

Farge pipebeslag

Sort

Farge piperør

Sort

Ildsted
Type ildsted

Ildsted med glass

11. Teknisk (ventilasjon)
Teknisk enhet
Type teknisk enhet

Kompakt

Ventilasjonsanlegg
Kombirist farge

Sort

Smarthus

12. Rørlegger
Se egen rørleggerbeskrivelse

Se vedlagt rørleggerbeskrivelse

Utvendig VA
Bunnledninger
Sanitæranlegg

13. Elektro
Se egen elektrobeskrivelse

Se vedlagt elektrobeskrivelse

Utvendig stikkledning
EL-anlegg
Varmekabler

14. Sportsbod
Sportsbod

-7-

15. Byggvask
Byggvask

16. Veggfarger innvendig
Se eget fargekart

-8-
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Enklere blir det ikke

ABChus AS
Haugenveien 5, N-1400 Ski · Tlf: 47 47 15 50 · post@abchus.no · abchus.no

TILVALG
TIL DIN BOLIG

Gjelder kun ferdighus 2020

Dato: 05.10.2020. Versjon.: 1.3

Rikelig med
tilvalgskombinasjoner
Smarthus leveres nå som
standard i ALLE våre boliger!
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ABChus tar forbehold om eventuelle feil og avvik i heftet.
Alle produktbilder er ment som illustrasjoner og kan avvike
fra faktisk produkt.
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våre hus har vi som
" Istandard
Klassisk Hvit

på listverk, trapp og innvendige dører. Dette er
en stor fordel når vi skal
plukke ut veggfarger da
Klassisk Hvit passer til alt

"

Våre ferdighus består av en rekke
tradisjonelle og moderne boliger av høy
kvalitet, både på materialbruk samt
interiør.
I våre boliger er alle valg nøye gjennomtenkt og vi har vår egen arktitekt og
interiørdesigner som har jobbet hardt
med å utforme de boligene vi leverer i
dag.
Tilvalgene du ser i denne katalogen er
også nøye planlagt. Dette for å sikre deg
i å få til den røde tråden, uansett hvilken
stil du har hjemme!
ABChus

4

ABChus

ABChus

TILVALG :
Symbolet representerer
tilvalgene hos ABChus

EKSTERIØR

"En peis eller ovn er i
kke bare oppvarming,
den er et møbel du gir
en sentral plassering i
hjemmet ditt."

EKSTERIØR
as comnihi cidese volorum aut
et odis apidebisit as alignam
facest landesc ipsunto et h
aut et odis apidebisit as alignam facest landesc ipsunto
et h aut et odis apidebisit as
alignam facest landesc ipsunto et h

Husmodellen Noelle XL vist med
fargen Dempet Sort kledning og RAL
9010 på utvendig vindu.

EKSTERIØR: FARGER

Disse tegningene er ABCHus AS sin eiendom og kan ikke kopieres, videreformidles eller brukes videre uten ABChus AS sin tillatelse jfr loven om opphavsrett

ttersvahppo mo nevol rfj esletallit nis SA suhCBA netu erediv sekurb relle seldimroferediv ,sereipok ekki nak go modneie nis SA suHCBA re enegninget essiD

Fargekode: S 0502-Y
Tilsvarer Jotun Bomull

- Veranda

silF -

gnilmih teknesden / essaksnojsalitneV -

ttetkyør go -ssaG - Gass- og røyktett

FARGER UTVENDIG VINDU

regnirøfmonejgrør dem setyrb ekki åm reggeV .varknnarB - Brannkrav. Vegger må ikke brytes med rørgjenomføringer

ejnilsgniretkejsorpnnarB -

- Brannprosjekteringslinje

:OFNI

INFO:
- Rekkverk/gjerder på murer og skjæringer er ikke en del av ABChus sin leveranse.

Frittstående carport med sportsbod

.

3 - lags glass m/ alu.
bekledning
Leveres som standard

Takstein

Papptekking

Svart, dobbelkrum
Leveres som standard på
skråtak

Grå
Leveres som standard på
pulttak

Soldempende eller
selvrensende vindusglass

Kloppensøyle Kanellert

Fargekode: S 8500-N
Tilsvarer Jotun Dempet Sort

- Ventilasjonskasse / nedsenket himling

6

Grunnet og fabrikkmalt
1-strøk
Leveres som standard

FARGER KLEDNING

adnareV - Flis

Vindu og verandadør

Obs! Ved kombinasjon kan glasset få
antydning til grønnskjær

Utvendig kledning og listverk leveres grunnet hvit og fabrikkmalt 1-strøk (farge følger
husmodell). Som tilvalg kan du bytte farge til en annen av våre tilvalgsfarger. Boligen er
ikke å anse som ferdig malt og siste strøk må påregnes av kunde innen påfølgende
sommer. Synlige kutt-flater vil forekomme. Impregnerte materialer leveres umalt;
eksempelvis rekkverk og søyler, det samme gjelder synlige konstruksjonsmaterialer.

AS sin tillatelse jfr loven om opphavsrett

Kledning:

Frittstående carport

.esnarevel nis suhCBA va led ne ekki re regniræjks go rerum åp redrejg/krevkkeR -

Frittstående sportsbod

Fargekode: RAL 9010

Fargekode: RAL 9011

.

Fargekode: S 2502-Y
Tilsvarer Jotun Antikk Grå

Kloppensøyle Slett

UTEPLASSEN
Skap hverdagsmagi på uteplassen

uteDESIGN og ABChus har inngått et samarbeid med målet å gi flere muligheter
for uteplassen. Samarbeidet dreier seg først og fremst om gode betingelser for
ABChus sine kunder.
uteDESIGN er en landsdekkende aktør som leverer unike løsninger for uterommet som øker bruksverdien betraktelig. Velg fra et bredt sortiment av pergolamarkise- og glassløsninger. Alle ABChus sine boligkunder vil ved fremvisning av
et verdiapapir, få tilgang til ekstraordinære priser hos uteDESIGN.
Ikke nøl med å ta kontakt med uteDESIGN sine konsulenter for å komme videre
med drømmen om uteplassen.
Bli også videre inspirert på www.utedesign.no

INTERIØR: FARGER
Fargene i våre boliger velges nøye ut etter boligtype og trender i markedet.
Vi bruker mye tid på å sette sammen de
fineste fargene fra Jotun, slik at disse
passer deg og din bolig. Du har også
mulighet til å benytte deg av våre tilvalg
på farger, som for eksempel valgfri NCS i
din bolig.

Fargepalett leveres som standard
Valgfri NCS i henhold til fargekart

Se egen leveransebeskrivelse for
kjøkkentegninger til
din husmodell!

STIL, LEVERS SOM TILVALG

KJØKKENLEVERANSE

HVITEVARER KJØKKEN

FRONTER & FARGER

PLATETOPPER

EU611BEF1X (iQ100)
Platetopp 60 cm
Leveres som standard

SOLID
Leveres som standard i hvit
Farger tilvalg:

METRO
Leveres som tilvalg
Farger tilvalg:

STIL
Leveres som tilvalg
Farger tilvalg:

STAR
Leveres som tilvalg
Farger tilvalg:

Mørkegrå, Peppergrå

Eik Svartbeis

Grønngrå med sort grep

Hvit, Mørkegrå

ED677FSF5X (iQ500)
Platetopp 60 cm
TouchSlider, 4 induksjonssoner hvorav
1 combiZone, 2-trinns PowerMode.
Leveres som tilvalg

EX877FEG5X (iQ700)
Platetopp 80 cm
ComfortDesign, 4 induksjonssoner hvorav
1 FlexInductionzon, PowerMode Plus
Leveres som tilvalg

HB010FBR1S (iQ100)
Innbygningsovn 60 cm
Leveres som standard

HB479G5B0S (iQ500)
Stekeovn 60 cm
Pyrolyse, 13 ovnsfunksjoner,
3D-varmluft, CookControl, CoolStart,
Steketermometer.
Leveres som tilvalg

HR876GDB6S (iQ700)
Stekeovn 60 cm
Pyrolyse og damp, 13 ovnsfunksjoner,
CookControl Plus, Steketermometer,
SoftMove. Leveres som tilvalg

KAFFEMASKIN

KOMPAKTOVNER

CT836LEB6 (iQ700)
Kaffemaskin, Helautomatisk integrert
espressomaskin, DoubleCup, SilentCream, AutoMilkClean, Helautomatisk
rengjøring og avkalking.
Leveres som tilvalg

CP465AGB0 (iQ500)
Varmluft, damp og mikro. Kompakt
mikrobølgeovn med varmluft og damp.
Funksjonene kan kombineres eller
brukes hver for seg. Mikro 5 effektnivå.
Leveres som tilvalg

KOMFYRER

HÅNDTAK (GJELDER METRO, SOLID OG STAR)

HG 150 Hvit struktur
Leveres som standard i hvit

HG 295 Krom med lysebrunt lær
Leveres som tilvalg

HG 300 Svart med svart lær
Leveres som tilvalg

HG 140 Grå struktur
Leveres som tilvalg

BENKEPLATER: LAMINAT (30 MM)

2134
Leveres som standard
14

2114
Leveres som tilvalg

2120
Leveres som tilvalg

2103
Leveres som tilvalg

CS856GDB7S (iQ700)
Kombidampovn, FullSteam, 13 ovnsfunksjoner. CookControll Plus, EcoClean Plus
Leveres som tilvalg

HVITEVARER KJØKKEN

STAR, LEVERS SOM TILVALG

KJØKKENARMATUR

Kjøkkenbatteri med uttrekk
Leveres både på
kjøkken og vaskerom

Essence Sort
Med hånddusj
Leveres som tilvalg

NEDFELT KJØKKENVASK

Franke, Kjøkkenvask
Rustfritt stål
Leveres som standard

Franke, Maris MRX 210-50
Rustfritt stål
Leveres som tilvalg

Franke, Sirius SID 210-50 TH
Tectonite Carbon Black
Leveres som tilvalg

KOMBISKAP KJØL / FRYS

MERK:
KI87VNSF0 (iQ100)
Integrert kjøl / frys
Leveres som standard
16

KI86NVSF0 (iQ300)
Integrert kjøl / frys
NoFrost, SoftClose, Eletronisk temperaturstyring, TouchControl, Innredning med
rustfrie detaljer. Leveres som tilvalg

KI81RVSF0 (iQ300)
Integrert kjøleskap
Helt kjøleskap med freshBox, LEDbelysning, superCooling og FreshSense
Leveres som tilvalg

Kjøkkenvask leveres nedfelt som
standard i alle våre boliger

SOLID PEPPERGRÅ, LEVERS SOM TILVALG

HVITEVARER KJØKKEN
VEGGHENGT VENTILATOR

LC64PBC50 (iQ100)
Vegghengt ventilator 60 cm.
Leveres som standard på utvalgte
modeller

LC67BHP55 (iQ500)
Vegghengt ventilator 60 cm
Makskapasitet 674 m3/h, TouchControl,
Ledbelysning med SoftLight og dimmer,
CookConnect. Energiklasse B.
Leveres som tilvalg

LC97BHP55 (iQ500)
Vegghengt ventilator 90 cm
Makskapasitet 718 m3/h. TouchControl, Ledbelysning med SoftLight og dimmer, CookConnect. Energiklasse A.
Leveres som tilvalg

UNDERBYGD VENTILATOR

DFT63AC50 (Serie 4)
Underbygd ventilator 60 cm
Leveres som standard på utvalgte modeller

FRITTHENGENDE VENTILATOR

LF97BCP50 (iQ500)
Fritthengende ventilator 90 cm
Leveres som standard på utvalgte modeller

LB78574 (iQ500)
Underbygd ventilator 70 cm
Kapasitet 730 m3/h. Taster med LED-indikator, LED-belysning, CleanAir kullfiltersats. Energiklasse C.
Leveres som tilvalg

LF91BUV55 (iQ700)
Fritthengende ventilator 90 cm
Kapasitet 980 m3/h. TouchSlider, ClimateControl Seson,
LED-belysning, CookConnect. Energiklasse A+
Leveres som tilvalg

HVITEVARER KJØKKEN
INTEGRERT OPPVASKMASKIN

SN61IX09TE (iQ100)
Integrert oppvaskmaskin.
Leveres som standard

SN63H800UE (iQ300)
Integrert oppvaskmaskin
VarioFlex kurvsystem, VarioSpeed Plus,
MachineCare, ExtraDry, InfoLight
Leveres som tilvalg

SN85Z800BE (iQ500)
Integrert oppvaskmaskin
SilenceProgram, VarioFlexPro,
MachineCare, EmotionLight, Timelight
Leveres som tilvalg

HVITEVARER VASKEROM

WM14SO8DN Vaskemaskin
Leveres som tilvalg
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WT45M280DN Tørketrommel
Leveres som tilvalg

FOTO: DRØMMEKJØKKENET

OVERFLATE GULV: BOEN & BERRY ALLOC
PARKETT

Warm Cotton, 1 - stavs

Eik Funk
1 - stavs parkett , Boen

Warm Cotton
1 - stavs parkett, Boen

LAMINAT

Lys hvitpigmentert eik
3 - stavs parkett
Leveres som standard

WARM COTTON er en

1 - stavs parkett fra Boen. Parketten
har en lys, klassisk farge, og den
sandfargede tonen gir en behagelig følelse i rommet. Dette gulvet
passer utmerket til både klassisk og
moderne stil. Leveres som tilvalg.

Champs Elysees
1 - stavs laminat, Berry Alloc

Sunset Boulevard
1 - stavs laminat, Berry Alloc

Lys hvitpigmentert eik, 3-stavs

LYS HVITPIGMENTERT EIK
Anne Britt Kristiansen, Arkitekt
Alle våre tilvalg er nøye gjennomtenkt slik at du kan føle deg trygg på at
kvalitet og stil blir ivaretatt. Uansett hvilket gulv du går for, vil det passe inn
og skape en rød tråd gjennom hele boligen.
22

er en 3 - stavs eikeparkett med et lyst
uttrykk fra Boen. Parketten passer inn i
alle hjem, og er med på å skape liv, og et
moderne uttrykk. Dette gulvet leveres som
standardparkett i våre boliger.

"En peis eller ovn er i
kke bare oppvarming,
den er et møbel du gir
en sentral plassering i
hjemmet ditt."

VALG AV ILDSTED: PEISSELSKABET
I alle tider har ildstedet hatt en
spesiell plass i norske hjem og hjerter. Med våre kalde vintre
har varmen fra ilden vært livsnødvendig, samtidig som den
har vært samlende og skapt god atmosfære. Selv om Norge
i dag er et land med godt isolerte hjem, har ingenting kunnet
erstatte den lune stemningen det gnistrende peisbålet tilfører
huset. Våre ildsteder leveres av Peisselskabet.
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Ildsted med innsyn

Ildsted med innsyn fra tre sider

Vision Line

Leveres som standard

Tilvalg

Leveres ubehandlet
Tilvalg: leveres malt

INNVENDIGE DØRER: HARMONIE
Dempelist til
innerdører leveres
som standard

Slett
Farge: S 0500-N
Leveres som standard

Odin
Farge: S 0500-N

Line 1-speil
Farge: S 0500-N

Tilvalgsvrider: innerdør
Utførelse: Med fjæring
og ingen synlige skruer.

YTTERDØRER: HARMONIE

Hoveddør med klart glass
Farge: NCS 0502-Y
Leveres som standard

Boddør
Farge: NCS 0502-Y
Leveres som standard

Strand med klart glass
Farge: NCS 7500-N

Silje
Farge: NCS 7500-N

Andrea med klart glass
Farge: NCS S4502-Y

Silje
Farge: NCS S4502-Y

Vi leverer valgfri NCS-farge på
hoveddør og boddør
som tilvalg!

Våre innvendige tilvalgsdører er kompaktdører med dempelist fra Harmonie Norge.
Disse dørene har samme utvendig design som formpresset dør, men med en kjerne av
rørspon. Kompaktdør har en vesentlig bedre lydreduksjon og er tyngre enn en
formpresset dør.

LISTVERK

Gulvlist slett,
Farge: S 0500-N

Karmlist slett,
Farge: S 0500-N

Gulvlist profilert,
Farge: S 0500-N

Karmlist profilert,
Farge: S 0500-N

Leveres som standard

Leveres som standard

Listefrie vinduer og balkongdør

TRAPP: TRAPPERINGEN
Trappen har åpne trinn, rekkverk
med firkantede stolper, runde spiler
og rektangulære håndløpere med
avrundede kanter. Hele trappen er
i kvistfrie materialer. Trinnene er
parkettmønstret, hvitmalt furu ( NCS
S 0500-N).
Tilvalg for standardtrapp:
Endre trinn til lys 3 - stavs eik

Endre til hvitmalt stusstrinn (tett trapp)

Endre standardtrapp til Solveig
Solveig trapp
28

Solveig trapp inkluderer
eiketrinn og stusstrinn i lys eik.

BADEROM

BADEROM
Fliser vist på bildet
leveres som standard
på våre bad!

Håndkle - og dorullholder
Leveres som standard

Ettgreps blandebatteri
Leveres som standard

Essence M-size

Dusjgarnityr med

Rainshower 310

hodedusj og hånddusj

Grohe

Leveres som standard

Grohe

Frittstående badekar
1800 x 900 mm
Veggspeil

Servantskap

Leveres som standard

Leveres som standard

Vegghengt med soft-close sete
Leveres som standard

Vegghengt dusjtoalett
Grohe Sensia Arena

Gjelder kun i baderomskabinen Tyrifjorden i følgende
boliger: Adele tilpasset skråtomt, Embla (gjelder hoveddel) , Embla XL (gjelder hoveddel), Nora, Hedda, Leonora,
Leonora tilpasset skråtomt, Nelly, Nelly tilpasset skråtomt, Noelle, NoelleXL

Kombinert badekar og dusj
1700 x 750 mm
Vegg 30 x 60 cm
Gulv: 60 x 60 cm

Gjelder kun i baderomskabinen Nisser i følgende
boliger: Noomi og Zara

TEKNISK

Kardia Standard
Leveres som standard
i utvalgte boliger

Kardia Alta
Leveres som standard
i utvalgte boliger

Kardia Compact
Leveres som standard
i utvalgte boliger

Kombirist
følger husfarge

Leveres som standard

KARDIA SMART
Med smarthus-appen kan du enkelt styre og passe på ditt hus. Få
oversikt over luftkvalitet i huset, sett ned varmen mens du er borte,
lås opp inngangsdøra fra hvor som helst i verden, og mye mer!

Innhold

Inkludert

Ventilasjon
Luftkvalitetsmåling
Varmestyring
Adgangskontroll m/kodelås
Lysstyring

Smarthus
Leveres som standard i alle våre ferdighus
Kodelås leveres i fargen sort
32

Kardia er et kompakt skap som samler alle tekniske produkter for boligen, slik som ventillasjonsanlegg, komplett sentralstøvsuger (gjelder kun Standard), varmtvannsbereder og
VVS-og EL-installasjoner. Kardia Compact leveres som standard i utvalgte boliger.

KARDIA SMART
Hva er Kardia Smart?
Kardia Smart er din komplette smarthusleverandør og gjør deg i stand
til å styre huset på en smartere, enklere og mer oversiktlig måte. Vi har
skreddersydd smarthusløsning i alle våre boliger som standard.
Hva får du fra Kardia Smart?
•
•
•
•
•
•

Programmering og oppsett av Kardia Smarthus
Smartstyring av Kardia Prefab
Kardia Smart-app for styring av varme, lys, inngangsdør og luftkvalitet
Alle downlights har dimmere
Modusbryter
Gratis kundeservice og support

Hvorfor bruke Kardia Smart?
•
•
•
•
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Vår smarthusløsning er enkel og brukervennlig
Du får alt det tekniske samlet i en app
Kardia Smart har 5 års garanti
Bidrar til:
o
Bedre helse og komfort
o
Lavere energiforbruk
o
Et høyere sikkerhetsnivå
o
Et enklere liv

FUNKSJONER KARDIA SMART

Lysstyring
Med Kardia appen kan du lage dine egne «lysscener» slik at du enkelt kan sette den riktige
stemningen i ditt hjem. Lys-scener kan aktiveres
i appen som ved å sette huset i «natt-scene» fra
sengen, eller ved å aktivere «borte -scene» med
modusbryter ved inngangsdøren når du er på vei
ut døren.
Varmestyring
Kardia Smart lar deg komme hjem til et perfekt
temperert hjem. Temperaturen justerer seg etter
dine rutiner og behov. Det er både økonomisk og
miljøvennlig!
Luftkvalitet
Hvordan påvirker luftkvaliteten helsen din?
Kardia Smart måler luftkvaliteten med sensorer
i hjemmet ditt. Vårt system viser deg nivået på
luftkvaliteten slik at du alltid er oppdatert på om
du bør iverksette tiltak.
Adgangskontroll
Med digital dørlås lever du i et nøkkelfritt hjem.
Betjen låsen med pin-kode, brikker og med Kardia Smart-appen.

ELEKTROLEVERANSE

LYS

VARME

Se egen tilvalgstegning for nærmere beskrivelse

Se egen tilvalgstegning for nærmere beskrivelse

Lyspakke 1 (Stue/kjøkken etasje)

Varmepakke 1 (Grunnflate, nederste plan)

Lyspakke 2 (Begge etasjer)

Varmepakke 2 (Begge etasjer)

VARMEPUMPE
Stikkontakt

Termostat

Dimmer

Downlights

Leveres som standard

Leveres som standard

Leveres som standard

Gjelder bad og entre
Leveres som standard

Varmepumpe luft - luft
Hvit

MERK:
Varmepumpe kan leveres som tilvalg ferdig montert, inkludert
innedel, utedel og HFK-avgift.

Utelampe

Focus opp/ned

Stikkontakt

Varmekabler

Sort

Sort eller hvit

Ute

Gjelder bad og entre

Leveres som standard

Leveres som tilvalg

Leveres som standard

EL-BILLADER
Strømopplegg eks. lader: 3-Fas 16A
(400V) eller 3-fas 20A (230V) inntill 12
meter fra Kardia
Komplett ink. Lader: 3-fas 16A (400V)
eller 3-fas 20A (230V) inntill 12 meter fra
Kardia

ANNET
Ekstra TV/datapunkt (CAT6) eller terminering
av eksisterende. Pris pr. dobbeltpunkt
Opplegg utvendig solskjerming
Lavtbyggende/flate innfelte doble stikkontakter
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Leveres som standard

Ved avstand utover 7 meter mellom innedel og utedel, samt plassering på andre vegger enn yttervegg, får dette priskonsekvens.
Varmepumpen kan også brukes som aircondition.

Varmepakke 3 (Gjelder hovedetasje i
boliger på skråtomt med inngang oppe)

ABChus AS
Haugenveien 5, N-1423 SKI - 47 47 15 50 - post@abchus.no - www.abchus.no
abchus

@abchus

ABChus AS

Smarthus

Kardia Smart
Kardia er din komplette smarthusleverandør, og leverer produkter sammensatt av komponenter fra ledende leverandører fra hele verden. Kardia Smart lar deg styre husets tekniske anlegg på en måte som
praktisk talt gir deg en helt ny kontakt med ditt eget hjem.
Smarthus er et begrep som samler automatiserte og intelligente funksjoner som er med på å bidra til bedre komfort og helse, lavere energiforbruk, et høyere sikkerhetsnivå og til syvende og sist et enklere liv.
Vi kan levere løsninger tilpasset et hvert hjem, prosjekt og budsjett.
Hjemmescene
Velkommen hjem! Med et
tastetrykk settes lys og varme
akkurat slik det er komfortabelt
for deg.

Nattscene
Hvorfor varme opp stuen mens
du sover? Sett lys i nattscenario
og senk temperaturen ved å
sette huset i nattscene.

Bortescene
Skal du på jobb eller på
shopping? Skru av lys, senk
temparatur, få varsling ved
bevegelse i huset og lås dør ved
å trykke på bortescene.

Feriescene
Hvis du skal være borte i en
lengre periode, sett huset
i feriescene. Sett dato for
hjemreise i appen for at huset er
varmet opp til du kommer hjem.

Sett temperaturen i huset
automatisk til 22 grader når
du er hjemme.

Tung i hodet? Sjekk
luftkvaliteten enkelt
fra mobilen.

Hva inneholder smarthus?
Kardia smarthus leverer skreddersydde løsninger som gir deg en helt
ny, intelligent kontroll på lysstyring, adgangskontroll, varmestyring og
måling av luftkvalitet.
Varmestyring
Kardia Smart lar deg komme hjem til et perfekt temperert hjem. Temperaturen justerer seg etter dine rutiner og
behov. Det er både miljøvennlig og økonomisk!
Luftkvalitet
Hvordan påvirker luftkvaliteten helsen din? Kardia Smart
måler luftkvaliteten med sensorer i hjemmet ditt. Vårt
system viser deg nivået på luftkvaliteten slik at du alltid er
oppdatert på om du bør iverksette tiltak.
Adgangskontroll
Med digital dørlås lever du i et nøkkelfritt hjem. Betjen
låsen med pin-kode, brikker og med Kardia Smart-appen.
Lysstyring
Lyssensoren beregner innendørs lysnivå, slik at lysene i
huset automatisk kan dimmes til et behagelig nivå. Når du
går på jobb, eller legger deg, vil Smart-appen automatisk
slå av lysene i boligen.

Styr lys både fra bryter
på veggen og via
appen.

Reguler varmekabler
fra appen eller fra termostaten på veggen!

Trykk på “nattsceneknappen” for å slå av alle lys i
huset før du legger deg.

Om Kardia
Kardia AS leverer tekniske enheter og smarthus-løsninger til det private boligmarkedet.
Gjennom innsikt og tverrfaglighet fra alle de ulike områdene innen byggebransen, fra strøm
til VVS, ventilasjon, elektro og produksjon, utvikler vi løsninger til alle typer bosituasjoner.
Vi leverer tekniske enheter til leiligheter, eneboliger, flermannsboliger og rekkehus, og med
løsninger for de fleste boliger – fra leiligheter på 50 m² til eneboliger på opptil 220 m².

Kardia Smart HUB
Kardia Smart hub er knutepunktet for ditt smarthjem. Hub’en støtter de moderne trådløse
standardene Z-wave, Zigbee, Bluetooth og Wi-Fi og har også ekspansjonsmuligheter dersom det er behov for andre tilkoblinger.

Telefon: +47 64 86 50 00
E-post:

contact@kardia.no

www.kardia.no

Brevikveien 4
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- Brannprosjekteringslinje

- Brannkrav. Vegger må ikke brytes med rørgjenomføringer

- Gass- og røyktett

BESKRIVELSE

TAG

DATO

DD.MM.2020
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SIGN

Endringer:
- Planløsningen er forandret i 1 etg., for å få plass til sportsbod
- Vindu og kledningsfelt er flyttet, pga. endringen av planløsning 1 etg.
- Boligen er speilvendt

- Rekkverk/gjerder på murer og skjæringer er ikke en del av ABChus sin leveranse.

INFO:

- Veranda

- Ventilasjonskasse / nedsenket himling

- Flis

Disse tegningene er ABCHus AS sin eiendom og kan ikke kopieres, videreformidles eller brukes videre uten ABChus AS sin tillatelse jfr loven om opphavsrett
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Prosjektinfo

REV. DATO

2020

16.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

PUBLISERING TID DETALJHÅNDBOK

BYGGEPLASS

TEGNINGSNAVN

KOMMUNE

Global Housing AS

ALK

ØV

TILTAKSHAVER

3-Mannsbolig - Rekke 1

BESKRIVELSE

8000-01-967

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

BS/PROØV

D Teknisk vurdering

ØV

BS

E Kontraktstegning

ØV

BS

F Byggemeldingstegninger

Grunnflate, Hus
Hovedetasje

Bh. 202

205,3
205,3 m²

205,3
205,3
410,6 m²

59,0
59,1
354,4 m²

59,0
59,1

59,0
59,1

FK
V214
4 x 19

202,0
202,0 m²
1 172,3 m²

BYA (Bebygd Areal), Hus
Hovedetasje

BTA (Bruttoareal), Hus
2. etasje
Hovedetasje

BRA (Bruksareal), Leil 1
2. etasje
Hovedetasje
BRA (Bruksareal), Leil 2
2. etasje
Hovedetasje
BRA (Bruksareal), Leil 3
2. etasje
Hovedetasje

9

x
D

9
x
21

Sk
rå
him
lin
g

B

Glasstak

Bh. 502

7 x 16
V212
SH

11 x 19
V215
TS/FK

Bh. 202

8,4 m2

Bh. 502

6

7

8

9

10

B

B

D

9
x
21

D

19,0

EI-30

6,0°

17 x 16
V213
FK

7 x 16
V211
SH
Glasstak

Bh. 502

10,9 m2

Sov3

4,1 m2

Bad2

Selbusjøen (S) - v3

Bh. 502

9 x 21

7,1 m

2

Gang

2. etasje

11 x 19
V215
TS/FK

Bh. 202

8,4 m2

Sov4

21

Tilkobling for
vaskemaskin

x

9,2 m2

9

Sov1

Bh. 202

Bh. 202

11,7 m2

TS/FK
V215
11 x 19

SH/FK
V216
7 x 19

Sov2
g
lin
him
rå
Sk

Inspeksjonsluke

6

7

8

9

10

EI-30

Bh. 202

EI-30 FK
V218
17 x 19

6,3

Leilighet 2

B

B

9

D

A

Glasstak

Bh. 502

7 x 16
V211
SH

Bh. 202

9 x 21

7,1 m2

Gang

11 x 19
V215
TS/FK

8,4 m2

Sov4

21
x

Tilkobling for
vaskemaskin

x

21

17 x 16
V213
FK

Bh. 502

10,9 m2

Sov3

4,1 m2

Bad2

Selbusjøen (S) - v3

9,2 m2

9

Sov1

Bh. 202

Bh. 202

11,7 m2

TS/FK
V215
11 x 19

SH/FK
V216
7 x 19

D

6,2

Leilighet 1

Sov2
g
lin
him
rå
Sk

Inspeksjonsluke

6

7

8

9

10

EI-30

Bh. 202

EI-30 FK
V218
17 x 19
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EI-30

Inspeksjonsluke

Sov4

17 x 16
V213
FK

11

B

10,9 m2

9 x 21

D

7,1 m2

Gang

Tilkobling for
vaskemaskin

21

11,7 m2

Sov2

Bh. 202

Sov3

4,1 m2

Bad2

Selbusjøen (R) - v3

9,2 m2

Sov1

Bh. 202

9 x 21

Bh. 202

9 x 21
D2

B

FK
V218
17 x 19

15 x 0,2 x 0,3

SH/FK
V217
7 x 19

9 x 21

6,5

5

10,6

1,5

1,5

D2
9 x 21

TS/FK
V215
11 x 19

A

15 x 0,2 x 0,3

14
13
12

B

5

15 x 0,2 x 0,3

GESIMS 5,9

4
3
2
1

3,1

Leilighet 3

9 x 21

A

Disse tegningene er ABCHus AS sin eiendom og kan ikke kopieres, videreformidles eller brukes videre uten ABChus AS sin tillatelse jfr loven om opphavsrett

3,5

4
3
2
1

0,5 1,6
2,1
0,2 1,9
2,1

2,4
0,5
2,3

2,3
0,4
2,4

D2
9 x 21

5

2,1
1,9

11

0,2

14
13
12

2,1
1,9

4 x 19
V214
FK

GESIMS 7,1

Brevikveien 4
11

0,2

+10,25
1. etasje

+13,06
2. etasje
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2. etasje, Snitt A

2

TEGN.-NR.

REV. DATO

2020

16.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

PUBLISERING TID DETALJHÅNDBOK

BYGGEPLASS

TEGNINGSNAVN

KOMMUNE

Global Housing AS

ALK

ØV

TILTAKSHAVER

3-Mannsbolig - Rekke 1

BESKRIVELSE

8000-01-967

BS

A 2020 Huskatalog
PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

BS

ØV

BS
B Skisseprosjekt 8000-01-967

ØV
C Tilbudskontroll (Sjekkliste 1:100)

BS

BS/PROØV

BS
D Teknisk vurdering

E Kontraktstegning

Teknisk:
EL - Sikringsskap
VANN - Vannskap
N.H. - Nedsenket himling

Vinduer:
TS - Toppsving
FK - Fastkarm
SH - Sidehengslet

Vegger/dragere:
SD - Synlig drager
D - Skjult drager
B - Bærende vegg
T - Teknisk vegg

F Byggemeldingstegninger

N

60
4
3
2
1
14
13
12

13,6

Bh. 202

10,6

1,5

Grunnflate, Hus
Hovedetasje

FK/TS
V103
22 x 6
TS
V105
7x6

205,3
205,3 m²

205,3
205,3
410,6 m²

59,0
59,1
354,4 m²

59,0
59,1

59,0
59,1

Bh. 1 002
Bh. 1 002

202,0
202,0 m²
1 172,3 m²

BYA (Bebygd Areal), Hus
Hovedetasje

BTA (Bruttoareal), Hus
2. etasje
Hovedetasje

BRA (Bruksareal), Leil 1
2. etasje
Hovedetasje
BRA (Bruksareal), Leil 2
2. etasje
Hovedetasje
BRA (Bruksareal), Leil 3
2. etasje
Hovedetasje

1,5

D

D

41,1 m2

Entre

2,4 m

2

Gang

Utv. vannkran

Glasstak over

B

Bh. 202

2,4 m2

Gang

41,1 m2

19,0

Utv. vannkran

10 x 19
V102
TS/FK

Bh. 202

5,0 m

2

6,0°

B

B

Bh. 202

2,4 m2

Gang

41,1 m2

Utv. vannkran
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10 x 19
V102
TS/FK

Bh. 202

5,0 m2

Sportsbod

D

D

Bh. 202

SH/FK
FK
V106 V108
7 x 19 11 x 19

Stue/kjøkken

Bh. 2

BD101
10 x 21

6,2

Leilighet 1

Glasstak over

11 x 21
YD101

Bh. 2

4,5 m2

Entre

D3
9 x 21

3,6 m2

Bad1

Blåsjø (R) - v3

6

7

8

9

B

EI-30

Bh. 202

EI-30 FK
V109
17 x 19

10

Utv. El-skap

EI-30

Sportsbod

D

D

Bh. 202

SH/FK
FK
V106 V108
7 x 19 11 x 19

Stue/kjøkken

Bh. 2

BD101
10 x 21

6,3

Leilighet 2

Hovedetasje

Glasstak over

11 x 21
YD101

Bh. 2

4,5 m2

Entre

D3
9 x 21

3,6 m2

Bad1

Blåsjø (R) - v3

6

7

8

9

B

EI-30

Bh. 202

EI-30 FK
V109
17 x 19

10

Utv. El-skap

EI-30

Utv. El-skap

Bh. 2

11 x 21
YD102

D3
9 x 21

3,6 m2

Bh. 202

4,5 m2

6

7

8

9

10

Blåsjø (S) - v3

B

Bad1

10 x 19
V102
TS/FK

5,0 m2

Bh. 2

B

Bh. 202

BD102
10 x 21

Stue/kjøkken

Bh. 202

Sportsbod

Bh. 202

B

FK
V109
17 x 19

6,5

11
15 x 0,2 x 0,3

FK
SH/FK
V108 V107
11 x 19 7 x 19

5

Leilighet 3

2,1

Bh. 1 002
Bh. 1 002

Disse tegningene er ABCHus AS sin eiendom og kan ikke kopieres, videreformidles eller brukes videre uten ABChus AS sin tillatelse jfr loven om opphavsrett

0,4

22 x 6
V103
FK/TS
7x6
V105
TS

A
A

4
3
2
1

0,2 1,9
2,1
2,4
2,4

9 x 21

15 x 0,2 x 0,3

14
13
12

B

5

15 x 0,2 x 0,3

2,4

9 x 21

4
3
2
1

0,2

4
3
2
1

2,1
1,9

5

9 x 21

11

2,1
1,9

14
13
12

7,1

11

0,2
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Hovedetasje, Snitt B

3

TEGN.-NR.

REV. DATO

2020

16.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

PUBLISERING TID DETALJHÅNDBOK

BYGGEPLASS

TEGNINGSNAVN

KOMMUNE

Global Housing AS

ALK

ØV

TILTAKSHAVER

3-Mannsbolig - Rekke 1

BESKRIVELSE

8000-01-967

BS/PROØV

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

BS
D Teknisk vurdering

ØV

BS
E Kontraktstegning

ØV

Teknisk:
EL - Sikringsskap
VANN - Vannskap
N.H. - Nedsenket himling

Vinduer:
TS - Toppsving
FK - Fastkarm
SH - Sidehengslet

Vegger/dragere:
SD - Synlig drager
D - Skjult drager
B - Bærende vegg
T - Teknisk vegg

F Byggemeldingstegninger

N
14
13
12

Brevikveien 4

61

13,6

62

Brevikveien 4

+10,64 (M.o.h.)

(2) Fasade Vest
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Rekkverk/gjerder på murer og skjæringer er ikke en del av ABChus sin leveranse

Nytt terreng

Eksisterende terreng

+10,25 (M.o.h.)

(1) Fasade Syd

EI-30

EI-30

+10,25 (M.o.h.)

EI-30

EI-30

Disse tegningene er ABCHus AS sin eiendom og kan ikke kopieres, videreformidles eller brukes videre uten ABChus AS sin tillatelse jfr loven om opphavsrett
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Fasade Syd og Vest

4

TEGN.-NR.

REV. DATO

2020

16.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

PUBLISERING TID DETALJHÅNDBOK

BYGGEPLASS

TEGNINGSNAVN

KOMMUNE

Global Housing AS

ALK

ØV

TILTAKSHAVER

3-Mannsbolig - Rekke 1

BESKRIVELSE

8000-01-967

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

BS/PROØV

D Teknisk vurdering

ØV

BS

E Kontraktstegning

ØV

BS

F Byggemeldingstegninger

Rekkverk

Brevikveien 4

63

+10,25 (M.o.h.)

EI-30

EI-30
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+10,25 (M.o.h.)

Rekkverk

(3) Fasade Nord

(4) Fasade Øst

Rekkverk/gjerder på murer og skjæringer er ikke en del av ABChus sin leveranse

Nytt terreng

Eksisterende terreng

Rekkverk

EI-30

EI-30

Disse tegningene er ABCHus AS sin eiendom og kan ikke kopieres, videreformidles eller brukes videre uten ABChus AS sin tillatelse jfr loven om opphavsrett

+8,50 (M.o.h.)
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Fasade Nord og Øst

5

TEGN.-NR.

REV. DATO

2020

16.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

PUBLISERING TID DETALJHÅNDBOK

BYGGEPLASS

TEGNINGSNAVN

KOMMUNE

Global Housing AS

ALK

ØV

TILTAKSHAVER

3-Mannsbolig - Rekke 1

BESKRIVELSE

8000-01-967

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

BS/PROØV

D Teknisk vurdering

ØV

BS

E Kontraktstegning

ØV

BS

F Byggemeldingstegninger

+19,26 (M.o.h.)

Høyde på tomtegrenser
og terrengmurer

Nytt terreng

Eksisterende terreng

Rekkverk
+10,25 (M.o.h.)

EI-30

EI-30

1,6
2,1

6,0°

EI-30

EI-30

(3) Fasade Nord

+10,65 (M.o.h.)

(2) Fasade Vest

EI-30

EI-30

A

+10,25
1. etasje

+13,06
2. etasje

(1) Fasade Syd
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Rekkverk/gjerder på murer og skjæringer er ikke en del av ABChus sin leveranse

+8,00 (M.o.h.)

+18,87 (M.o.h.)

+20,10 (M.o.h.)

+10,25 (M.o.h.)

GESIMS 5,9

+10,64 (M.o.h.)

2,4
0,5
2,3

0,5
1,9
2,1
0,2

2,3
0,4
2,4

+10,25 (M.o.h.)

3,5

EI-30

GESIMS 7,1

EI-30

3,1

+14,70 (M.o.h.)

2,4

Disse tegningene er ABCHus AS sin eiendom og kan ikke kopieres, videreformidles eller brukes videre uten ABChus AS sin tillatelse jfr loven om opphavsrett

2,1

2,1
1,9
0,2
2,1
1,9
0,2

0,2

1,9
2,1
2,4
0,4
2,4

6,0°

B
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BS
BS

B Skisseprosjekt 8000-01-967
A 2020 Huskatalog

Frogn
Gnr./Bnr.

48/134

Brevikveien 4, 1455 Nordre Frogn

- PROSJEKTDEL SKALA

FORMAT

17.12.2020 - 11.17 REV 6.1
8000-01-967 2020 Tuva (3M) - v1 - Rev.D - ARK - 17.12.2020 1:200 A3

ÅR HUS MODEL NAVN (Type) - VERSJON - REVISJON

Alle Fasader og Snitt

6

TEGN.-NR.

REV. DATO

2020

16.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

PUBLISERING TID DETALJHÅNDBOK

BYGGEPLASS

TEGNINGSNAVN

KOMMUNE

Global Housing AS

ALK

ØV

17.12.2020

+8,50 (M.o.h.)

TILTAKSHAVER

3-Mannsbolig - Rekke 1

BESKRIVELSE

8000-01-967

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

SIGN.

BS

C Tilbudskontroll (Sjekkliste 1:100)

REV: BESKRIVELSE

BS/PROØV
ØV

BS

ØV

BS

Rekkverk

D Teknisk vurdering

+10,25 (M.o.h.)

E Kontraktstegning

+11,86 (M.o.h.)

+8,06 (M.o.h.)

F Byggemeldingstegninger

+14,06 (M.o.h.)

(4) Fasade Øst

2,1
1,9
0,2
2,1
1,9
0,2

Brevikveien 4
7,1
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REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR

«DAL VESTRE»

0480400

FROGN KOMMUNE

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Revisjon:
Mindre endring: Justering av plankartet, mindre justeringer av
formålsgrenser
Kommunestyrets vedtak:
3. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker
Offentlig ettersyn fra
til
2. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker
Offentlig ettersyn fra 22.12.04 til 28.01.05
1. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

Plan nr.

SAKSNR.

DATO

SIGN.

72/13

10.06.2013

MM

0080/05

31.10.05

kb

0140/05

12.10.05

kb

0134/04

27.10.04
08.08.02

kb

Datert 01.07.04
§ 1. GENERELLE BESTEMMELSER
- Plankrav.
Det skal utarbeides situasjonsplan for alle tiltak der også situasjonen endres.
-

Krav om bevaring, enkeltbygg, miljøer, herunder også naturmiljø.
Retningslinjer gitt i reguleringsplanen med hensyn til formålssoner skal overholdes.
Store fyllinger (unaturlige) skal unngåes foruten oppfylling som må til for
opparbeidelse av vei.

-

Frisiktsoner i vei.
Ihht veinormalen utarbeidet av Statens vegvesen.

-

Byggegrenser, byggelinje.
Sonene er angitt i planen.

§ 2. BYGGEOMRÅDER(PBL. § 25.1)
- Høydebestemmelser.
Gesimshøyde inntil 8m over gjennomsnittlig eksisterende terreng. Mønehøyde inntill
9m over gjennomsnittlig eksisterende terreng.
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-

Utnyttelsesgrader.
Tomt nr. 1, 4 og 5 har max utnyttelse inntil 22% BYA av netto tomt. For tomt nr. 1 og
4 er det mulighet for å kunne bygge helt inntil eiendomsgrensen, dette kun ved
oppføring av 2 manns bolig kombinert med nabotomt. Ved slike tilfeller vil BYA for
tomten være 20% BYA.
For øvrige områder avsatt til boligformål er max utnyttelse inntil 20% BYA.

-

Krav til utforming.
Boligmassen skal til enhver tid tilfredsstille pbl § 74-2

-

Støyvurdering og nødvendige støyskjermingstiltak for nye boliger vurderes og

etableres før nye boliger taes i bruk, jfr. T-8/79 og forurensninsloven samt plan- og
bygningslovens § 68.
-

Krav om ferdigstillelse/ vilkår for gjennomføring.
Ferdigattest vil ikke bli gitt før utearealene er opparbeidet i den grad at de
ikke virker sjenerende for naboer eller berørte.

-

Bekkemiljø.
Eksisterende bekk tillates ikke lagt i rør. Bekkemiljøet skal bevares. Vedlikehold som
ivaretar miljøets verdier tillates.

§ 3. FRIOMRÅDER (PBL. § 25.4)
- Tillatte/ ikke tillatte konstruksjoner/ anlegg.
Det er ikke tillatt med noen konstruksjoner utover de som er nødvendige for
vedlikehold.
- Bevaring terreng/ vegetasjon.
Terreng og vegetasjon samt vannføring skal ikke forstyrres eller påvirkes i den grad at
karakter eller utseende endres.
- Krav om opparbeidelse.
§ 4. FAREOMRÅDE (PBL. § 25.5)
Tiltak og konstruksjoner iversettes for å sikre planområdet

§ 5. SPESIALOMRÅDER (PBL. § 25.6)
Det etableres felles avløpsannlegg, og tilrettelagt for felles løsninger.
§ 6. FELLESOMRÅDER (PBL. § 25.7)
Annet fellesareal, miljøstasjon veirett til felles veiareal

Brevikveien 4
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11.01.10
03.12.08

Mpb- 6/10

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart utarbeidet 01.10.09.
Innenfor planområdet skal de enkelte delområder utnyttes i samsvar med angivelse på
planen og disse bestemmelsene.

Ved utforming av ny bebyggelse skal det legges vekt på at bebyggelsen får en god
arkitektonisk utforming og at bebyggelsen får en god terrengtilpasning, form,
detaljering og materialbehandling og at de forskjellige bygninger tilpasses hverandre.
Eventuell garasjebebyggelse skal tilpasses øvrig bebyggelses utforming.

På plankartet er det vist frisiktlinjer. Arealet mellom frisiktlinje og tilstøtende veier er
frisiktsone. I frisiktsonen skal terrenget planeres og vegetasjon, gjerder etc. holdes
nede slik at de ikke er høyere enn 0,5 m over kjørebanen på tilstøtende veier.

Det skal foretas støyskjerming mot Rv156 Nesoddveien med etablering av 2,0 m høy
støyskjerm som vist på plankartet. Støyforholdene skal ikke overstige retningslinjene
gitt i Miljøverndepartementets ”Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging”, T-1442, tabell 2, eller den til enhver tid gjeldende norm.

Ved utforming av utomhusarealer og ved utforming av innvendige planløsninger for
nye bygninger i planområdet skal Miljøverndepartementets til enhver tid gjeldende
rundskriv for universell utforming gjelde.

Før det gis igangsettingstillatelse for nye bygg, skal stabilitet i grunnen være avklart.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

kb
ah

kb

kb

SIGN.

1.1

§1 GENERELLE BESTEMMELSER

Utarbeidet 01.10.09
Plankart rev. 11.01.201 i h.h.t. vedtak i mpb-sak 6/10
Revidert iht. vedtak i mpb 07.06.10 sak 64/10, jfr. KS-sak 47/10

07.06.10

Mpb-64/10

2. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker
Offentlig ettersyn fra 16.03.10 til 27.04.10
1. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

14.06.10

DATO

47/10

SAKSNR.

0480500

Plan nr.

Kommunestyrets vedtak:

Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

FROGN KOMMUNE

GNR 48 BNR 64, 65, 133, 134, 135 0G 150
I

NESODDVEIEN 221 - 225

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR

Follo Prosjekt a.s

Evt. avbøtende tiltak meldes inn sammen med byggemelding. Det stilles krav om
særskilte tiltak for å stenge radongass ute dersom det under byggeprosessen for nye
boliger registreres behov for slike tiltak.

2

Brevikveien 4

71

OMRÅDER FOR BOLIGBEBYGGELSE

2.1

Follo Prosjekt a.s

c. Mønehøyde skal ikke overstige 9 m over gjennomsnittlig planert terreng.
Frittliggende uthus/garasje kan ha maksimal mønehøyde inntil 5 m og
gesimshøyde inntil 3 m over gjennomsnittlig planert terreng.

Biloppstillingsplasser som ikke inngår i garasje og som må opparbeides
utomhus for å tilfredstille kravet til antall parkeringsplasser regnes med i
bebygd areal med 18 m² pr plass.

b. %BYA skal ikke overstige 23%.

a. På området kan det oppføres frittliggende enebolig. I enebolig kan det
innredes en sekundærleilighet. Denne skal maksimalt være 60 m².

For område B2 gjelder:

g. Det sikres areal for felles renovasjonsløsning.

f. Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser pr. boenhet, inkludert plass i
garasje.

e. Frittliggende uthus eller garasje på intill 70 m² kan plasseres nærmere
nabogrense enn 4 m, avstanden må være minst 1 meter.

d. For hver boligenhet skal det avsettes et tilfredstillende uteoppholdsareal på
minst 200m². Med byggesak skal det, for hver enkelt eiendom, innsendes
detaljert utomhusplan som minst viser tilfredstillende uteoppholdsareal med
lekeareal for barn, parkering, trafikkareal og evt. bevaringsverdig vegetasjon.

c. Mønehøyde skal ikke overstige 9 m over gjennomsnittlig planert terreng.
Frittliggende uthus/garasje kan ha maksimal mønehøyde inntil 5 m og
gesimshøyde inntil 3 m over gjennomsnittlig planert terreng.

Biloppstillingsplasser som ikke inngår i garasje og som må opparbeides
utomhus for å tilfredstille kravet til antall parkeringsplasser regnes med i
bebygd areal med 18 m² pr plass.

b. %BYA skal ikke overstige 23%.

a. På området kan det oppføres konsentrert småhusbebyggelse.

For område B1 gjelder:

Områdene har signatur B1 og B2 på plankartet.

BEBYGGELSE OG ANLEGG

§2.

3

§3.

2.2

Follo Prosjekt a.s

a. Areal for offentlig gang- og sykkelvei med annet veiareal.
Arealet har betegnelsen O på plankartet. På arealet kan det oppføres
støyskjerm.

Områdene omfatter:

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

f. For hver boligenhet skal det avsettes et tilfredstillende uteoppholdsareal på
minst 200 m². Med byggesak skal det innsendes detaljert utomhusplan som
minst viser tilfredstillende uteoppholdsareal med lekeareal for barn,

e. Det skal opparbeides 2 biloppstillingsplasser pr. 100 m² BRA
forretningsareal, og 1 plass pr. 100 m² BRA lagerareal.

d. Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser pr. boenhet, inkludert plass i
garasje. Biloppstillingsplasser til bolig som ikke inngår i garasje og som må
opparbeides utomhus for å tilfredstille kravet til antall parkeringsplasser
regnes med i bebygd areal med 18 m² pr plass.

c. Mønehøyde skal ikke overstige 9 m over gjennomsnittlig planert terreng.
Frittliggende uthus/garasje kan ha maksimal mønehøyde inntil 5 m over
gjennomsnittlig planert terreng.

b. %BYA skal ikke overstige 23%.

a. På området kan det oppføres foretningsbebyggelse eller boligbebyggelse
eller bebyggelse som er en kombinasjon av disse formålene.

For området gjelder:

Området har signatur BF på plankartet.

OMRÅDE FOR BOLIG- OG FORRETNINGSBEBYGGELSE

f. Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser pr. boenhet, inkludert plass i
garasje.

e. Frittliggende uthus eller garasje på intill 70 m² kan plasseres nærmere
nabogrense enn 4 m, avstanden må være minst 1 meter.

d. For hver enebolig boligenhet skal det avsettes et tilfredstillende
uteoppholdsareal på minst 300 m². For sekundærleilighet kreves 50 m² i
tillegg. Med byggesak skal det innsendes detaljert utomhusplan som minst
viser tilfredstillende uteoppholdsareal, trafikkareal og evt. bevaringsverdig
vegetasjon.

4
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Før det gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for boliger på område B1 skal
regulert felles veianlegg merket F1 på plankartet være ferdig opparbeidet.

Før det gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for boliger på område B1 skal
regulert støyskjerm, jfr. § 1 pkt 1.4 vær ferdig oppsatt.

5.1

5.2

Follo Prosjekt a.s

ooo – OOO - ooo

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

Frisiktsoner er regulert som hensynsoner, innenfor område O og område F.
Jfr. forøvrig §1.3.

HENSYNSONER

§5

§4

d. Felles veianlegg F2 er felles for 48/133 og 48/34 og forøvrig de eiendommer
som fremkommer av reguleringsplan for Dal Vestre. 48/133 og 48/134 har
rett til å legge avløpsledninger F2.

c. Felles veianlegg F1 er felles for eiendommene gnr/bnr 48/133 og 48/134.
Begge eiendommer har rett til anleggelse av avløpsledninger i veigrunnen.

b. Areal for privat felles veianlegg med areal for kjørevei og annet veiareal.
Arealene har betegnelsen F1 og F2 på plankartet.

5
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>= 82.5 %

B

< 82.5 %

< 65.0 %

SIMIEN; Energimerke

Beskrivelse
Energibruk normalisert klima
Energibruk lokalt klima

Beregnet levert energi

< 47.5 %

ENERGIMERKE

Beregnet levert energi normalisert klima: 105.69 kWh/m²
Sum andel el/olje/gass av netto oppvarmingsbehov: 86.8 %

G > 317.68 kWh/m²

F <= 317.68 kWh/m²

E <= 254.07 kWh/m²

D <= 209.69 kWh/m²

C <= 166.15 kWh/m²

B <= 133.54 kWh/m²

A <= 101.77 kWh/m²

Energikarakter

< 30.0 %

Side 1 av 4

Verdi
106 kWh/m²
106 kWh/m²

Andel fossil/el. oppvarming

Energimerke

Forventet levert energi

SIMIEN; Energimerke

Dokumentasjon av sentrale inndata (1)
Beskrivelse
Areal yttervegger [m²]:
Areal tak [m²]:
Areal gulv [m²]:
Areal vinduer og ytterd¸rer [m²]:
Oppvarmet bruksareal (BRA) [m²]:
Oppvarmet luftvolum [m³]:
U-verdi yttervegger [W/m²K]
U-verdi tak [W/m²K]
U-verdi gulv [W/m²K]
U-verdi vinduer og ytterd¸rer [W/m²K]
Areal vinduer og d¸rer delt på bruksareal [%]
Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]:
Normalisert varmekapasitet [Wh/m²K]
Lekkasjetall (n50) [1/h]:
Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]:

Beskrivelse
Elektrisitet
Olje
Gass
Fjernvarme
Biobrensel
Annen energivare
Total energibruk

Simuleringsnavn: EnergimerkeLeilighet1
Tid/dato simulering: 15:23 31/8-2020
Programversjon: 6.015
Simuleringsansvarlig: Marius Mikeliunas
Firma: UAB "Northern Baltic"
Inndatafil: C:\...\2020 Tuva (3M) - v1 - Rev.B - ENG (TEK17) - 04.09.2020.smi
Prosjekt: 2020 Tuva (3M) - v1 - Rev.B
Sone: Leilighet 1;

Energimerke

Simuleringsnavn: EnergimerkeLeilighet1
Tid/dato simulering: 15:23 31/8-2020
Programversjon: 6.015
Simuleringsansvarlig: Marius Mikeliunas
Firma: UAB "Northern Baltic"
Inndatafil: C:\...\2020 Tuva (3M) - v1 - Rev.B - ENG (TEK17) - 04.09.2020.smi
Prosjekt: 2020 Tuva (3M) - v1 - Rev.B
Sone: Leilighet 1;

SIMIEN

SIMIEN

Side 2 av 4

Verdi Dokumentasjon
107
60
60
29
118
331
0,17
0,13
0,09
0,82
24,5
0,05
29
1,00
87

Verdi
10894 kWh
0 kWh
0 kWh
0 kWh
1598 kWh
0 kWh
12492 kWh
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Verdi Dokumentasjon
87,0
1,30
1,20
0,00
0,88
80
20,3
2,50
22,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
16,0

Energimerke

SIMIEN; Energimerke

Side 3 av 4

Dokumentasjon av sentrale inndata (3)
Beskrivelse
Verdi
Dokumentasjon
Driftstid kj¸ling (timer)
24,0
Driftstid ventilasjon (timer)
24,0
Driftstid belysning (timer)
16,0
Driftstid utstyr (timer)
16,0
Oppholdstid personer (timer)
24,0
Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²]
1,95
Varmetilskudd belysning i driftstiden [W/m²]
1,95
Effektbehov utstyr i driftstiden [W/m²]
3,00
Varmetilskudd utstyr i driftstiden [W/m²]
1,80
Effektbehov varmtvann på driftsdager [W/m²]
3,40
Varmetilskudd varmtvann i driftstiden [W/m²]
0,00
Varmetilskudd personer i oppholdstiden [W/m²]
1,50
Total solfaktor for vindu og solskjerming:
0,50
Gjennomsnittlig karmfaktor vinduer:
0,21
Solskjermingsfaktor horisont/utspring (N/¨/S/V):
0,78/1,00/0,97/0,95

Dokumentasjon av sentrale inndata (2)
Beskrivelse
Estimert virkningsgrad gjenvinner justert for frostsikring [%]:
Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kW/m³/s]:
Luftmengde i driftstiden [m³/hm²]
Luftmengde utenfor driftstiden [m³/hm²]
Systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg:
Installert effekt romoppv. og varmebatt. [W/m²]:
Settpunkttemperatur for romoppvarming [°C]
Systemeffektfaktor kj¸ling:
Settpunkttemperatur for romkj¸ling [°C]
Installert effekt romkj¸ling og kj¸lebatt. [W/m²]:
Spesifikk pumpeeffekt romoppvarming [kW/(l/s)]:
Spesifikk pumpeeffekt romkj¸ling [kW/(l/s)]:
Spesifikk pumpeeffekt varmebatteri [kW/(l/s)]:
Spesifikk pumpeeffekt kj¸lebatteri [kW/(l/s)]:
Driftstid oppvarming (timer)

SIMIEN; Energimerke

Beskrivelse
Bygningskategori
Simuleringsansvarlig
Kommentar

Inndata bygning

Simuleringsnavn: EnergimerkeLeilighet1
Tid/dato simulering: 15:23 31/8-2020
Programversjon: 6.015
Simuleringsansvarlig: Marius Mikeliunas
Firma: UAB "Northern Baltic"
Inndatafil: C:\...\2020 Tuva (3M) - v1 - Rev.B - ENG (TEK17) - 04.09.2020.smi
Prosjekt: 2020 Tuva (3M) - v1 - Rev.B
Sone: Leilighet 1;

Energimerke

Simuleringsnavn: EnergimerkeLeilighet1
Tid/dato simulering: 15:23 31/8-2020
Programversjon: 6.015
Simuleringsansvarlig: Marius Mikeliunas
Firma: UAB "Northern Baltic"
Inndatafil: C:\...\2020 Tuva (3M) - v1 - Rev.B - ENG (TEK17) - 04.09.2020.smi
Prosjekt: 2020 Tuva (3M) - v1 - Rev.B
Sone: Leilighet 1;

SIMIEN

SIMIEN

Side 4 av 4

Verdi
Småhus
Marius Mikeliunas

Forbrukerinformasjon om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen,
Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning
på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen,
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

Gjennomføring av budgivning
1. På forespørsel vil megler opplyse om
aktuelle bud på eiendommen, herunder om
relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som
formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser og motbud, aksept eller
avslag fra selger. Før formidling av bud til
oppdragsgiver skal megler innhente gyldig
legitimasjon og signatur fra budgiver.
Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt
for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige
bud menes også elektroniske meldinger
som e-post og SMS når informasjonen i
disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens
adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum,
budgivers kontaktinformasjon,
ieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato
og eventuelle forbehold som for eksempel
usikker
salg av nåværende

bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er
avklart. Konferer gjerne med megler før
bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig
avvikling av budrunden. I forbrukerforhold
(dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal
megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag
etter siste annonserte visning. Etter denne
fristen bør budgivere ikke sette en kortere
akseptfrist enn at megler har mulighet til,
så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige
interessenter om bud og forbehold. Det
bør ikke gis bud som diskriminerer eller
utelukker andre budgivere. Dersom bud
inngis med en frist som åpenbart er for kort
til at megleren kan avvikle budrunden på en
forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver
og interessenter et tilstrekkelig grunnlag
for sine handlingsvalg, vil megler fraråde
budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av
det enkelte bud overfor oppdragsgiveren,
når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og
mulig holde budgiverne skriftlig orientert
om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig
bekrefte skriftlig overfor budgivere at
budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller
dersom en budrunde avsluttes uten at
handel er kommet i stand, kan en budgiver
kreve kopi av budjournalen i anonymisert
form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og
selger uten ugrunnet opphold etter at
handel er kommet i stand. Dersom det er
viktig forbudgiver å bevare sin anonymitet,
bør budet fremmes gjennom fullmektig.

Viktige avtalerettslige forhold
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp
av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har
formidlet innholdet i budet til selger (slik at
selger har fått kunnskap om budet), kan
budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens
utløp, med mindre budet før denne tid
avslås av selger eller budgiver får melding

om at eiendommen er solgt til en annen
eien(man bør derfor ikke gi bud på
dommer samtidig dersom man ikke ønsker
å kjøpe
enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere
ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem
til budgiver innen akseptfristens utløp er det
inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger
til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig
er et bindende tilbud som medfører at det
foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av
kjøper.

Budskjema
For eiendommen:
Adresse:

Brevikveien 4 BOKSTAV?:......................, 1455 Nordre frogn
Gnr. 48, bnr. 134 i Frogn kommune
Oppdragsnummer:

Meglerforetak:
Saksbehandler:

Estator Eiendomsmegling AS
Harald Bjørgengen

Telefon:
E-post:

64 91 18 50
Harald.Bjorgengen@aktiv.no

20219008

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:
Kjøpesum:

Kr.

Beløp med bokstaver:

Kr.

+ omkostningert iht. opplysninger i salgsoppgaven
Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den:

Kl.

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00
første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger.
Eventuelle forbehold:

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det
er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at
budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.
Ønsket overtakelsesdato:
Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert:

12.03.2021

Kjøpet vil bli finansiert slik:
Låneinstitusjon:

Referanse og tlf nr.:

Lånt kapital:

Kr.:

Egenkapital:

Kr.:

Totalt:

Kr.:

Egenkapital består av:

Salg av nåværende bolig eller fast eiendom

Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Navn:

Navn:

Fødselsnr. (11 siffer):			

Fødselsnr. (11 siffer):			

Adresse:

Adresse:

Postnr.:

Sted:

Postnr.:

Sted:

Tlf.:

E-post:

Tlf.:

E-post:

Dato.:

Sign:

Dato.:

Sign:

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

